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PERIODICO IND-EPEND.ENrrE

Dedicado dos interesses gerais do
N � 28 i Planalto Catarinense.

���������������������������
ANO I Porto União, 8 de maio de 1932

o fechamento do Comérciql9_1 de Maio no G. E. "Pro:
á' hora certa e as. i fessor Balduino Cardo�·.

---- Farmácias '___,.",.--� 'Em comemoração á data do deseó- com muita expressão, pela inteligente
'btimento do Brasil, foi levada a eteí- complementarista, senhorinha Itala

to; na tarde do dia 3 do mês corren- Capriglione, foi .o sr: tenente João Al-

A'
, '

di , t '
.

"
. te, imponente festa escolar, organiza- ves dos Reis, convidado, pelo sr. p: of.

pos prev 10 � � te u lt!) eno, PI ec: sa 111 d � rn ed ica m eu tt!s. di! pela diretoria do Grupo "Professor Gasparelo, para hasteá-la, ° que se '{C-

entre o� �r�. Pretelt�)_d deste .e I Ve·s�, �()IS, que. é .mã inter- Balduíno Cardoso", desta cidade. ': rificou ao som do respectivo ,Hino,
do Município de DlHao da VI- pretação a Portar-in do sr. Pre- A's q nnz�_ e mela, horas daquele día, cantado por todos, os alunos, e ouvi"

tória, ficou estabelecido, há feito . gCélilfrle era la o numero de exmas. do de pé, pela assistencia.
"

'

c, .

h
" E uni.ias e cavalheiros que, no pateo Terminada essa tocante cerernônia

dias, o horário para o Iecha-], c nvm :1, porta,llto, que
I
,LJ Grupo, aguardava a hora marca- foi cantado, pelas cornptementarístas e

mento do comércio-de ambas houvesse um enteridimeuto, en- da, para o início da festa. a '4' secção feminina do Grupo, iI

as cidades visiuhas, Ire 0& 81'S. farmacêuticos �del E, ás dezesseis horas, fornavam Hino Saudação á Bandeira, após o que

.. Até aí, nada, há para SI-) es-I União da Vitóri» e os desta .garbosamente, em frente ào prédio- se ouviu a, bela poesiat'Três de N\ai�",
tr: h b'd' 1

'
" ".-l, .-l .' , �

,

,

- escolar, os alunos do Grupo e da Es- dita, �011! Invulgar expres,sao e muita
I an Aar, sa I O COtl.o. e que, I CIIlI-I11.e, para assentarem. en- cola Complementar anex-i, que, acom- eloquência, pela senhorinha Z;'lld.l
em toda fi parte, existe hora Ire SI, o "plantão», duraute+panhads do sr. -prof. Antonio'

Gas-I
Pereira, terceira anista da' Escale!

«erta, .re€\,ulada pelos. poderes ca�Aa . semana; .da ndo disl'O,
i pareio, directo,r, e demais docentes, Compl�mentar" ,que obt�ve ,fr,ancos e

uruutctpais, para tal fim. .r screncra H.O publico pela im- entoavam � limo do Grupo. ' demorados aplausos ·lo .audl�ono.
E' d' I' t dos .. , :. ,..7 d

'Em R":I'llda, e sob o comando, do I �egul\aID-se os demais numeras do
Ver Ul e que nem, o - prensa: �om d orgarnzaçao R aluno José Guimarães, apresentou-se programa, que foram fielmente desem-

(IS c?ntros ooucordam com t31 necessaria tabela. a comissão Regional de Escoteiros do, penhados, tendo ainda se destacado a

medida, donde, muita vez, l'e- E as colunas deste órgão es- Iguassú, composta de alunos do 2' FomplelJlentari�ta Adelina' Amaral, que
sultarem campanhas tremen-: tão prontas para receber o re- ano do Grupo, a qu�l formou �o 2a- dlsse,_cúl:l mu:t�, g:,aça,. firmeza e

.. e�'
_ das contra as autoridades que sultado ,.-l ,t,,' 't' I br .. d_? da Bandeira Nacional, Que Ia, ..n- pressao, a poesia Terra de Cabral .

,

'
-eÓ,

' , ,< aes ,I ,Jl� s .J. e� .

I a ?(�a. ta", ser hasteada. Abriu-se a segunda parte do pro-
li determinam. q ue- cremos seja satisfá tório. Após a saudação á Bandeira, feita grama com a apresentação da Cornis-

,

Mas. nós não discutiremos são Regional de Escoteiros do Iguas-
ISSO, unia vez que fi mbos cs '_�,����. w"""""",,,,-=-�m

sú, que" formando,.em frente as auto-

centros comerciais visinhos (l-
rldades presentes, tlzerllm s seuseon:-

,

"

,
•

�I n"" n I' rl I I

P t ponentes vana- evoluções, o que mui-

�e�;.���;�)� ��eb(}i�al'!:�;(�l'tl(;�= IWVO LJf�l�narlO rO�Ulail, U�' Un�Ha I 01lUyU��a I toÔ;r����!it��Si�tl����'da estreante
da ees�açã() dos "seIJS res-] I Comissão. Regional de, Escoteiros I?-
pectivos movimentos á noitel, do Professor jOSÉ OI"!"'XOICA I ram

fartamente ap[��urllllos" tendo SI-

,

.

.

' � do o sr. proíessór Djalma Bento, seu-
e aos domingos, J instrutor, tambem muito' felicitado.

O nosso cüso, posto que se 5· Fascículo <�:-:» Preço '1$000 TeLninoU' a be:issima festa Cúrt1 o

preuda directamente com o que
Hino NacIonal, vocaliza,du pelos ala-

diz respeito á hora, determi- i A' venda nesta Redacção
•

11')", q\le (res! I.aram, �m,.seglliJJ, c�n-
ada I P f", ., d [�) .'

I tando, C(irn VIVO entUSIasmo,' o limo,
II pe as re el uras e. o,' ,

_ I João Pessô;l.
to União e União da Vitória, " Seguiram-se, então, os cumprialen-'
',para o fechamento do comér· I fid0sismo da vaidade disfar tos de paraben� ao sr., 'prof. Antonio

cio é outro fi li�f' I 'd H
..

M'-I· " ,�' Gasparelo, dedIcado dlfector d) Gru-,
. Q'

'
.

f I - " erminio /,J, i is ' ça a, ,erm:lmo I IS. e o "-jue po, e demais professores, pelo -bom
.

ueremos, �ar, tao BOI,nell' é: ilustrado simples e bom. exito da festa, classificada co:nr, lIlna

te nas farmaelos ..

,

,

� I N'" b" "
," _.4' ,'. das mais c'mcorl'idas e Qrilhalltes, até

Se a memória não nos t1'ae ',/
'

.

'.

I
ao 'o stante, '

o ,tleSpeJto aqui' realizadas, n,) Gnipo Escolar

estamos e� afirmar que vimos: Apos, aprovado, e"m . 'br�õ' de,',saçaimadb,c, vasa,d? no ,ran"
-

J;Pi'Of., Bal?uino <;hrd?�o", .d'" t _

na. PortarIa b:ll�ada pelo sr, Ihante concurso a que fOI sub- ço dos nulos dos Incap'aze� Entr� as personalIdades de vs a,
P f'

.

·d H·-· M·!·
"',' que,. plesentes ao acto, notamos os

}e ,elto �, ,ntío�o. Perel_ra, algo l11etl_ o, o. sr•. er.mm,lo J IS

I tem, P,or yezes,�nu,m «esforço I srs:
Antioeo �Per.ira, ,pref,�it.? fn�nic5-

sobre, esses es!abelecllnent(�s, acaba de efpctlvar-se �o clilr· entumescldode Sansão» pre- p�l, �r. Alve" Pe:lrosa, P,Oill'ltOI.. pu-
que, a nosso ver parece nao d

,_;

de' J""
'.

'

.,,',
' " ". I �ll,CO, tenent� LUIS Lelllo� ,do pj ado,

ter, sido bem int�r retado e- g.o- e escn�ao o, ......ylme" u- kndldQ 1azarar lhe as quab·: Qe�egado rellOnal ?e p')l1cla;" temente

1
'

"

" ,P, "

P
ri e execuçoes Cnmmaes da d d 'd'

.

1· Joao Alves dos !l,els, c.omandante do

?S seus ff:'spectlvos propneta- 'U', ._ -,' I a es· e carater e mte 1gen destacamento mIlTtar tec1€ral; revIDo.

nos, 'comarca, de Porto' ;' ora0.. l da mas Herininio,Milis numa Frei Clemente, v�gário "da paroquia;
Está, no acto prefeitmal, ,ReferIndo se ao· festejado ,

" ,._ .-,' .'

dt·. C�rlos �uer�·elro Kruger; 5o.ronel
que dderri::rinou as, 20 'horas f·1 1 t· O E'S demonstraçaodesupenondade Fran()]scn,Plt�paq; Angelo 9\n,ln, cap,

, " ' ,

I O ogo ca armense, -
- ,

., .' 'MatIas PlnlDaO; Pedro, NI:Jz'1rechen,
dos dIas utels, e itS 10 dos do- TAOO destacada folha f10= arrasa os seus inveJosos, cas�, jU!Z distrital; tenente Sa.turn,ino Sant,a

'

mll1gos, para o fechllmento do. 'I·', 'd·
'

'H
,. 't·' d

"

'

"I RIta; FraflclscO de P,lUla DIas, eSCfl

co.rriéreio, um. dispositivo qlle'lrI�no�,? Itana, .I_Z que erml- .Iga� o-OS com aque.a.mesma vaó do .R�gist.o Civ.il; Nel�:)� Il!�S; AI

crIa o «plantão. para as far- mo MIlIs, estudIOSO e, honesto, Ironia com Que o dlvmo Eça f�edo Matzenbacher, lier,JlIO úUIma-

á
'

'
'

f ·t
'

.'
','

.'

+ ,,',.'
.

raes; Waldemac Tyrech; Rego Barros;
m ClaS.

� '" ,elO por SI mesmo na mgen.e tanta,yez respondêra,�ás dia José Francisco Pereira; Luis Melo e·

Mas, esse «plantão» não '8e luta contra a pobreza, bem 't·b "'d'
.

P" h,
.

eh
Joaquim Ii,uergo. "

faz, " 'e :

' rI es e In. ;>Iro agas, o Co,!e,glO ,Sant,)s AnJOS este'!c. re-

E . assime' '"
'

A,
merece o acto, com que_o uo- ,

, , presentado por uma CO'11issã0 d," nor-

d
"

d'" �tlm�s a V�,I, t�-:- verno do Estadoo,compensa ,Daí, o tiiuito qu� nos me m:llistas, e, est� ..órgão.pHo se;,1' 'dire-
os 08 IaS, a ,lora cei <1, e,,· d' t' d

.

d'
,

re.,ce o, sr. Mi1i;,· da, í, ainda, o ctor, sr. Ii-=rrmnn MIIIS, que tambem
ses tstabeleci 111e'n tos hel'lneti-· O alJl0r ao:es u o e os es.. represent(.u (J bacharel r:lpUio Barbo-

camente : fechados, porque o forços que tem feito para fi- parabem que lhe deixamos sa, digno· inspecto,· e�\lolar, o qual se

terror da multa taz que os srs gurar muito justamente no' t· ·d r h
achava el:1fe<'mo.

fartnacêutieos não"àtp:nd�r:n' ; m'eio intelectual" cata.rinense:
nes as, rapl ,�� ln as. ,"-

que� Ines vá bater á poda, E' dis-se bem. Herminio Milis TIBERIO �;��.,(�_L�JF.f';--���
depOIS de elas tranca�as, como I,,·d·

. ·1 Ex:'Contestado, 10 março 32. .

vem sucedendo repetidamente ie.m,.rea men�e, SI o O obreIro! '.,'

" ." I'
'

,

�OlJJ pess?as ,que' ·chegam do I de SI m.esmo. Modesto, dess.a I ,(?e ,O LlbeFal , de Tu- mnr�����
lI1tel'lor, a nOite, pelos trens, e modestla' que exclue o adI=- barao, de 24=7,'932)� ,I p ,

, .' - • \ j

ccm perfeiç.'1o, é a

p"eç03 módi ;)'. Ile>�·
'

t" T:P)G�' FI X,
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. _o. '"'�-� � � .,-' -. i.� �� • '(,. ':.. /

S. B. R.' União' Operârta
'

.

Esteve muito' animada a exte�
lente festa, com oue os cornponerr-"

An í.ve r-eá r í.oa '-sbu de' .sua 'Tiag�r:n "á cidade de tes da Sociedade Beneficente'e
I C rt

.

).
,-

"C,�rititía o "dr, Dante Mosconi, di- Recreativa "União Operária", da
Em sessão ordinaria, recentemente racema a a ,;- ,Tr.�nsç;qr);e4 ' , ", ," .. " .

'h íd d comemoraram o
realizada com a presença da directo- á 2 do corrente a. data n,atalicla r�c�or-' dó 'CQ,légio Aurora, .de San- VISIO a CI a e,

ria que terminava seu mandato, mui- da gentil senhorinha Iracema'Cár, telrno, neste Muníciplo. o qual nos
Dia do Trabalho.

tos soçíos e convidados, tomou posse, ta, belo ornamento' da
.

nossa so- d-eu o prazer de sua víslta, O programa, que foi iniciado com

no Centro Catarinense, a nova díre- ciedade.
", .alvorada, peja banda musical "Li-

ctoría, Assumiu a direcção dos traba- ,tLuís" Qligio ,Júnior '_ Esteve 'ra Independente", terminou com
lhos .o Dr. Teofilo de Almeida, presí- A' sua residencia, �ita': á ru" nesta cidade, -, dando-nos a honra grandioso baile, tendo antes sidodente reeleito, que foi 'ladeado pelo Carlos Cavalcantí, na vislnha cí- de sua amavel' vístta." o sr."Lu, ís '

Dr Antonio Gallote vic íd te d d d
'

" ' , empossada, solenemente, a nova,•
, ice-pres en, .ce e União da Vttoria, aflui- G"gio júnior, acreditado indu'�la-Sr. Francisco de Paula Andrade, 2'

I' I
' '''cf",

" '., directoria, a qual ficou assim cons-

secretario, no exercicio do cargo de
ram suas amiguinhas, que erican- isra, res: ente em Curitiba. tit idI D Ad I· K h

. tadasi íícararn, com-a fid I .

"

I UI a:"

e r. a giso e rmg, 2' teSQH-, I a ga aco- Cap. Flaviano MOleira -,- Pro-I Roberto Sarnuêl- 'Petry - Presi-reíro. Convidado pelo Dr. 'I'eoíilo de lhlda, dAlrneida,o almirante Henrique Boiteux,
ce ��te de Valões, passou .alguns dente; BernardlnoSalds r-ha Mun'z »

presidente benerneríto, fez, tam- Sra., Escolástica Pereira - diaS',.�ntre nós o sr. capitão Fla- Vice.�p�E;sidente; Max Blurnenthal -,

bem, parte da mesma.' Completou mais um' ano de util viano Moreira, '10 Seçretario; Jo é Píoli - 20 Se-
Aberta a sessão e explicados seus existencia, no dia,' 3 do, mês cor- E '1' O II'

'

P Ii 10 T
"

fins, O' secretario procedeu a' leitur a .

mi lO,'" a ,l �,De Vila No- cretario; Angelo asqua ln - t-
rente, a exrna, sra, dona Escolas- 'd' T' te', "',

E M M I 20T'do expediente, uo qual constava uma
' 'ia o imoo, visitou-nos o sr, mi- soureiro: '"rio ruzzon on . (-

cartado}: tesoureiro, [ustíftcando sua tica Pereira, digll'a prngenitora do lio Gallí. tndustrlalístà, ali residente. soureiro; Domingos Biasi - 10 Ora-
ausencía.' A seguir, O' presidente leu o "T, farmaceuuco Antioco Pereira, Auto âUveira _ Esteve' entre dor; Hortencio B, Santos - 2° Ora-
seu relatorio, onde assinala O' desen- prefeito deste nlunicipio. C B bl

.. ,

volvlmento do Centro e o estadodas' nós. visitando-nos, (. sr, Auto OH- dor; Elifls leto � i i_atecari?:A veneranda senhora, .que, pe- 0.0'N-ELHO' FIS�AL A f dvarias dependencias internas, sendo v eira residente no distrito de Valões
'

,(, ,':) � .
,-- .ire o

muito aplaudido ao terminal'.
los seus excelentes, dotes de cora- D�vino Arantes _ Depois Stahls.c'hr-n'idt - Pres,den,te, Mern-

Foi empossada, após, a directoria ção, gqza 'de larga esttrna no seio' .' ',' .
,

de
bras' Franctsco Bogus Ludovico

1 't f d f aiguns dias de, .perrnanencta entre "

.. �

, I'
'

, 'e ei a, que icou assim constitui da: a amilia portunlense, foi muito '[\ k JPr�sidente, Dr. Teofilo de Almeida, cumprfmentad a, pela passagem da- nós, reqressou á Ftorianopolis o sr. aü�tner jeronimo I��OS I, ase

reeleito; Dr. Antonio Gallote, více-: "I
,.

,._;,
' .,,' '" Davino Arantes, alto funclonarlo do' Meisster, Alfredo Woziak, Girio

presidente reeleito: I: secretario Fran·, que
a .auspjcrosa data."

,

Tesouro do 'Estado, e irmão do Strobíno.
cisco de Paula An'drade; 2" sec�etario ,"O Cornérco", em bora tarde,' a- '

José Maria do Vale Ramalho; l' te� presenta á dona Corazlnha 3.S suas profe;sorj01quim d s Costa Aran- Diversões
soureíro, Trajano Pinto da Luz, reelei- respeitosas felicitações'

,

'tes, digno escrlvão , do Superior Tri- Retrete
to; 2' tesoureiro, Dr. Adalgiso Kehríng, ' , . . ...,' <

biinal de justiça, Fa=se-há ouvir, hoje, na Praca
reeleito; l' bibliotecario' Tenente Nor-' Arz Mllls � Aniversariou:se,
ton Boitenx: 2' bibliot�cario, Sebas� no dia 5 do corrent:-o o menino Waldelllar Tyreck - Está nes" Hercilio Luz d,s' 17 hó';:s em di-

ti�� V�eir:a ,Fernan?es; PNcu,rador, c�- AlI. f Ih0. do sr. Hermi'nió Milis, e
t.i cidade, onde se ,demorará al- an'te, a excf'lente baT-lda dI'! music3.

pltaQ ElpldlO de Lima Ferreira; síndl- l' d I' d G"
- ,guns dias, o nosso estim'ado cola- "Santa Cecijlia", que exe,cutará v-

co, coronel Julio"Fernandes' de Aqúi- ap,lea o a uno o rupo ES,colar .

d"ProL B tlduino Card'o"'o ,
óO,cador.�'sr . Waldemar Tyreck, a- ria o programa.no. AO' terminar o acto; uma salva de �

palmlls fez-se ouvir, W'l O�· -
""

"

I Cl'VO gerante da firma Dequech & ' Café Car�,'alho
P d' ,

l son Ulmaraes.- 'I!Icorreu. C "
d If K d

"
'

,

e \l!:!l,P(llav.t(\,em segU1d�, o dou- ante-onte�, a data a!lív:3r"á-a d�l ''': em, A o. o, ,on �,r ,

,', Nesse' acreditado, estaoelecimen-
ter A�tomo, ,G�llote,que mosírQ,uqual " WI

, f"lh 'd' H" I C�'11pnmentaf')doo, O.Come,r- to deliciará ho)'e,á no'ite, a03 se.�tem sido a acçao do Dr. Teofilo, nes� me;f,tnO I ,on, !. o, -:) ,s,:, e,rc,!;,." d
"

'�", I
'

"

'

,

res quarenta anos de actividade 110 lío Guimarães correctó ttinc onir'0' ;,c,o "es�J� ao sr. Tyre�k fe IZ es, I frequentadores, oapreclado jaz-liand
C t S d ,-I ",', ,,!tadaaqUl "'C ,'"eIl; roo ecun ?U-O com a palavra o: do Banco do Comercia" em' U.lião I

; ,'. ,uamu u '

a�mlrante rHenrlque_ Boteu�, que rea- : da :Vitória, e no�' ci l,lstcaGO' coh�! .Alanasw, Anfunio -- E,;teve' Confeitaria Duvoisinflrmo� SUaS assel,'çoes. PedIU a pala-, b d i ne'.;ta cid'3de o sr. Atanásio Anto-
vra, amd�, o tenente 'Haroldo 1J0mes, � ora or.

., .'

'

i '

• ,'; p ".' Fun.c:onará hoje;, nes.sa freque".'
que propoe ficasse consignado, na 'a- Contra to de ca samerito I n o, co,on,z"d:Jr, res d�n �e - m Mafra,

tada casa, d.1s dezasseis horas e "n
?ta um voto 'de _louvor á directoria cu- i -

, , ., I Hans Jungbtulh _ Vindo de diânte, o seu p6ssan'te: a0ilf,;',h:o,
JO mandato expirava. Todos os orado- , ,�om a gentil s'!nhonllha OdIlla' Blumenau via)'oU a e-ta c'dad� o
res fo,ram m,!i�os, aplaudidos, sendo ii! Martins, filfta do sr, Dunstano Ga,,/ sr Ha s' 'j'u' til Ih ,"',

d"
radi'ofone, com' progr3.m<>. esqlhid),

proposta dO' ,ultimo unanimemente! briel Martins e de 3U i exm' es. I"
,

"

n
'"

ng' u , �o ,I� a

C]m�, �o�foime anúncio prévia da R'ld: -

aprovada. , i,
'

,

" ,'''; portante flr,rT)a GropJ Irmao;; & 'a. U
l.

e s I d Buenos" ire"
.

O presidenté agradeceu' aos' consoo' posa, dOT-la Jo ,eflO<'l Martin,>, co I- Ltda" daquela praça,
l1lV r a, e

,

�' ,. _

� ,""

elOS sua presença ali, declarando que tratou C3.samento o bacharel VitO" .
,

' Rel�g1a�o",
p�esentemente fa,z-.se" o que se pod.e, e Lil')1a, digno díre.:ror do G:upo Es Sarlos !-alsng - Ac��-�e ne -

Fesü,l de Santa Terezinha da'
nao o que se quer, pelo ,que convida· colar "Prof. Luis Neves", da c d{-

ta �Ida�e o sr.
",

trIos ,L'l.IS11er: ,ar- Menino Jesus, - Real Z3·ie ,h('jeva o� presentes 'a, de pe, encerrar a de' de M. f to funclo! arlo ,d3 acreditada, fuma d f
;
'd d

",

'.'"
"

sessao com um .;_ Viva á Santa Oa-' a ra,
C I 'H '

S " d' FI
' ,'ii" gran e eS�lvl a e e',111 louvor a;..

tarina. (De "O Globo") a,: os '"epec-, ,f"" e _Orlano- S:"nta Terezinha do Me'lino, Jesus.', Viajant.es pOliS." , "

- ____.__- - 'Acha-se em União da Vitoria, o' Ao ,ilustre vi,'j'lnte, "que ve:o ii,
transferida" por dóus,a, do mau..te�!;-'Dr; 'Ibrah'i,rrí",_M-a,rq'"ues conceituado c:inico snr. Dr, Oscar ,�ompánha'di) d� 'ft., Ern,estQ' ryIü" po; que remou omll)go passét o,

, G"a'yer el'emento de' de'staqu" C' em-" d d'
" "

f' 'O progr.am ma será o mesm(-) de
" ler, emwega, o

,

a
, m�s,ma, , ,irn;t, .

,

.,' " c' , ' , que,Já d"emos, notícia, em, o lIQ1>SO'
Assumiu as funções dt:: Prom,0- ['OSSO meio, social., ;omerc�a,l; �p, êsêh.tamGs�lhê 'os ilo.S�

.. ",;úrnero anterior,
tor Público da comarca de União SolonCoâho - ProGede�te'do sos'éunprimei1:o!l,

- j::�::.::..�.::�:�::.:.::.::.::.::.....::.:.:.::+:ú::.::".:.::.:i:.::.da Vitória, o dr. Pedro ,:{orahim, distrito ,de. Sante,lmb .esteve"nest" Nascimento ' '

MarqUes. ,
,

cidade o sr. Solo!l' Coelho" sócio Está de parabe::s' ó l,i'f (1'0 ·,st. ""O'. ,A"" P',o:,',;;t','o'1,'0',. ',',"Ao il'ustrad.o patrlciô,}'O' Co�ér da fi,rma Irmãos. Coelrlo de Sousa, Albino Matzenb,;;\cher, e'de s'ua exma, .,
- "

cio" Cumprl'llenta-õ, desejan"do·lhe 4àquela loc3.1idade, esposa, dona Elvir,a MatzenQacher, .'
"

"

muitas feliçidades, no desempenho .. Antonio Paulinô, .,- De T�qua. 8el'0 na�êimento de mais uma fj· CircuLou, nó rJia,;24:'d·o, m,ê�: .

do SElU, cargo. ", ra Verde" esteve entre ",nós o sr Ihinha, que récebeu o norn� de 5le 11 br;il fi iulo, ula!s um ,núme
Antonio Paulin0, escr:vão distri- Valdira,

" ,'.,' �i;o do "bem feit'Q fPe,[!19di,co ' CéO�
tal, ali.

,
Á rec�m-nascida, bem �ci'mo aos A pósloJo», orgão di! 'ColI;grega-:

,Eng. Walter Roschke _ Vindo s,eus .dignos progenLiores, os nos· ção Mariarla ,N(lsrsa ,Senhora (1�T:,
d� Rio., Caçldor,' passou, âJgur.s sos VC'tos de felicidades. Destêrro, de �Flór,ianópolis,;, '

d i as e ritr-e
•

nós, "\lis i ta n dQ� nos: o' sr, As sÓ'c ia ç'Õ e s ' " ;::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::;, ", .'
WaLter, ,Roschke, e,ngen'Íieif6, resi-' 'Orêmio Feminino de Desportos '

L'
. ,.. ' ,.'

'dod '

'.dente naquela localldaôe, ;RealjiOU�se ontem, 'no.' ;sa'.ães'·' (�et1ça ,coute,:1' a
PO�I determinação da viuv�",e fi- .' Dr./llo "A9uinq�D�"pas�agem ;<�?; Clbb; Sete ?� ,�eter��r� !!.:'i?ti ,,�,'Pelo eXI.IJI'I • ..s". 411'•• Juiz' de

lhos tio saudoso jornalista" ,catari- 'para ,ljerva1", esteve nesta cidade, 19S� .

ai e, promov, .o pe o,;;, :etnLo\ Dirf'i to' dpsta '�OIl!lI I�Cí.!, fpra l:l
nense Crispim Mira foram os" ,.seus o; 110S�,�"jl�strlldo,,; cO,hterrâneo, Dr "Fe..m}(nmo de Despor,tos, qUe em" 'c'ollcedidus tl"�S qle::oes de licell
OSS0S� retirados do Cemitérj:o< Muni, Ivo ';A;tUiQC>; "

pÓSllou, a .s��",n\�va�Ir,����r�a. , ç,� êVL e.scl'';vão ;.disLrili'll,fle Ta-'
cipal de florianopolis" para s.er�m", AJ�I�o,.Regls -:-:;}�fç;n_p:ln,�ado,de .

,

Clube Crazelro' qúara Verde, 'sr. Alitoll'io F't1U,-'
remetidos. ao da . cidade de lOin- SI;l'3. exma. famlha, 'passou 'por es- Nos sllões do simpátiço, C. �upe I in,o." ,', " , ','

'

vile� terra natal daquele' malcigr,adQ .,t� "cic4de, o' ,sr. .. Júlia Régis, resi- C'uze:ro, será efectuada: 'hoje, �á
O'

Súb'sti (ui l'o-hâ, du ra II te ,es..,e

con.t.erraneo", os quais ,repousarão �:ent,e ,€)� ,Paimas,. noite mais uma do'ming:ué'ita, "que t:ei�pÓ, qlU 'cartório d" q uele li i ii' ','
no jazigo perpétuo da familia. Dr. DanteMosconi - Regres- promide grande animação, trilo, o �r. JO!'W' L;�!II�rnlPyet'.

A posse da nova directoria

.1 ..__,

.

I

.�,
!

fdram extúnados OS

OSSOS do jOr.nalista
: Crispimc.Mira
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(Ç�lQ)*� .

do . p���.�ff�
(J)o ��/k�lorearabe - j)irecfanienfe fiaáu�idoâo cirabe)
-' •

'

�

,-..
�

<
�

............ (Rio de Janeiro. Collaboração especial da «LUX-JORNAL»}; .........

'Distrito policial de
'.

.

Rio Preto','
inercio e 11 população deste municipio
Possuindo regular fr-ota de navega

ção, o �')ydd vem mantendo com pon
tüalidade as linhas - Porto União ',,_
Porto Amazonas, e Porto União =; o. Govêrno do Estado, por Decreto
Valões, escalando em Santa Oruz.. há dias assinado criem o distrito po
:?�o .

Pedro e .outros portos ínterme-, lidai de. Rio Preto, em Santelmo, nes
diaríos. " .

," ',," " ;" 'te Municipio tendo sido nomeado pa

Seja verdade ou mentira não impor- va, de ouvir. Como pode um passaro '

Em .todas es�<!s locaILda�e�, ha orga- ra, sub-delegad<_> d? mesmo o Sr.
,

co

ta. o. caso é' que ouvi, ha multes an- cantar, tão maviosamente para uni fi- nizado.um ser":lço de recebíménto de ronel Lucà� RIbeiro, pessoa de gran-
'

nos, em "Teheram, na Persia, a se- lho de hyena que vale menos do que' carga
e passageiros,

.'
"", de valor e lllcolltestavelmente estima-

guinte historia:
"

,esterco do deserto lNão oornprehen- ' De grande alcance e l!2.cont�sta��t- do, naquela localidade.
U b dormi d d h na do-cs to" era meuteya linha Porto U.lll�O - Valoe�, "

,

IH ara e' e um persa orrruarn es- es que �,.ome g�m.o� can
,,' . que abrange varios dístrítos benefí- :.:�:.::.:�::.::.:�::.:�::.::.::.:�::+;:.::+::.::.:�::.:�:�::.::.::.

cuidados na sombra acolhedora que apenas �!ngld� � rnirn ?
;' ,'d ' f .'

,'., ,

uma arvore estendia na estrada. De- E' a discussão tornando-se cada vez c,lan o por .essa OI ma a zona mais r:;t t JIauerrepenfe foram ambos acordados pelo mais víoteríta traasformou-se num
fica e mais desenvolvida do nosso Ürnes O

t
'

d
.

'

rn 't
' município. ,

'

can o mavioso e, um pássaro que, .seno C011 lÇ o.
, E' agente do Lovdd Paranaensenes- V)'ndo de' Curitiba, estevePousado num dos mais alos ramos, "Algunavíajantes que .passavarn no '" J- ,

ta cidade, o sr. Francisco Germano de id d 1 didesfiava ,ao vento .os .seus gorgeíos, momento, informados da questão, se- ne-ta CI a e, por a guns l':S,
Levantou-se 'o arabe e exclamou': pararam' os dois, contendores e resol- Sousa, que muito ha trabalhado pelo

O ,I'. Ernesto Hauer, ca IIi tal is-, seu desenvolvimento, notadamente 'nas o t'
=Louvado" seja Allah, Omnipotente, veram.Ieval-os :1 presença de um juiz. linhas que percorrem' o nosso' muni- ta residen t � na quelu rída de

que creou as flores, a luz e os passa- o. magistrado, antes mesmo Je sa-
cipio.

, ,

ros! Exaltado seja o nome do Altis- ber doque se tratava, cobrou de ca- , 'paranaense.' ,

símo l da um dos litigantes·uma multa .de '1II111111111111UIIIUlIIIIIIIIII,nlllllllllllillll Em companhia- do ilustrado
O' persa, sem dar attenção ás pala- dez dinares, '

A
.

te Auzt t viajante, veio o �r. ?enriqu,evras de seu, companheiro, ergueu-se . Interrogado pelo juiz o árabe COIl-
, splran e "ugus o Stahlke Filho, capitalista re si-

iguahll,e,nte e, como

,bom mu,ssulmano, I
teu-lhe 0.9ue se passava: e a, ratão

, ,'" B
"

t
"" .. "",, dente em Camnos Tenente.entrou" a' cantar louvores a Delis: / por que TOra levado a brigar com o ,',� 'J.tre O ::.:::::;-::: ,

r

-AIlabijr Akbar! .Allah é' grande e 'seu companheiro de 'jornaJa.
' ' "O Comorcio", q ue

�

teve a

Maho.net
é

.o enviado de, Deus! Não I: -;QJ:iassar?-cantoú par ... mim! -:-13.f- Tenrio se .demorndo alguns honra de receber a visitá '(jf)
ha outro qcus,senão AlIah! o Altissi-l,firmaYi!- re�oluto,. .'

"

,' ..dias' entre nós, a serviço do 13 .s, s l:;. S., reitera-Ihes,-agradfcimo! EIIe e. o Eterno, o Irnmutavel, o

I
:,-fOI para mim! .::-: ajuntava logo

Soberano absoluto no dia da Retribui- a 'seguir o persa. '

' � G: de cuja guarui::,i'ão faz do, os seus cumprjmentes.
ção! Allah enviou, pelo Alkorã?" a ver-

. �asta! - gr�t0u com. energia o parte, regressou na terça- fei ra
dade i{Jos homens e soube vencer os IJUlZ, Iazendo-os calar. Idíotas ! o. pas- ultima a Joinvile o aspirante JI-_.__alEl_m_.!D�!Iii
idolatras e infieis! Não se conteve o.r saro não cantou nem para um nem Augus!» Pais Barreto ..

_arabe ao ouvir as palavras de exalta- para o outro! ''- .

ção que o persa pronunciava e inter-], E concluiu com segurança: Dest iugulndo-nus com a sua

rompeu-o com certa energia: -Ó: • -Cantou para mim: Pois fui eu o visita cordeai, o aspir-ante Bar-
-Que é isso, ó insensato ? Porque uníco a lucrar com essa historia, . . relo e (J lrele ve co Il cisco _> 11 ui-

estás ahí, como umdemente, a erguer mada 'p'aIestra..., 'eln_'que teve 0-
" :.�.:

louvores ao creador? NiTO OASPARl, acel=
Respondeu o persa:. , ,. (*) íllendjnounll.'- vocabulo iJ;ltra-; pOl'lu�idad.e! de �a nifestar a _---....-----�,

-Estou apenas àgradecendo a AI- dúzivel. S.ignifica áquelle que é' um, magnifIca anpressao, que 'lhf> ta alunos de viollnô,' delah, pois,1>(;la vontade do. Altissimo, joguete ao demonio. � ea lJSOU a nossa cidade, tendu' _
.

agu€Ue ,passaro veio deliciar:'me ac·ór-' Malba fAHAN 'ê,I.!l1da !).aIHvl'ps de entu�í(ú;IJ10dando-me com o seú' canto! '

.'
.

.

'.
.' , ',. ambos os sexos.;.

_ilmbecil que és! - réplicou o à- .:�::.::.::�:.::..-:.:�::�:.::.::.::.::.:�::.::.::.:�::.:�:�,�:�;�';' para ('.0 Comércio':;, , ,

'" !"'""---"!'""-----
rabe� Não compr..ehendes'que és um· L-oydd Paranaense' .í ,Reglstanrlo a vIsIta' do )0-: ',Z>�,'reçOs'(l;':aiusfar•.'l�ed�n�lUnll" CO) indjgno _da,misericor- '

�; .. ,: : - "���ú ." m i II ta r, fazêmo-Io com ti
.:. ..p"O'',,'r'to�' U' ru'a�o' "dl� dIvH�a!O passaro �antou' para ._ "

--:-,--�-. " .' '_. muita p,lpgria dl'sejando-l,heImmj Ulllcamente para mIm! Merece um regIsto SlmpatJco P' ,e�1 completo triunf n1i sÜ;l.cürrei-"
'"' , "

, -:-E�tb.p,id0 !_'iê">r(:l��rg\1iu.;.,.o ,R!lF��,. forço empregado pela el1lPresa do L,óy�" . ..'
_

o.
.

. '
..

"

msultado com as palavras que 'acaba� de Paranaense'em' bem ,servir O,co-'."Ta.. ,m*1,*'uM;;;;;!Q!Mj!§ irá ;./ ;' .�

. "',:.):
-,

,.("'- I', t .. �

���=������=�==�,.,��=��""���=�==���==,!'�=��====T=�','<

o

:;;.3' .'

, ,

-,-:_ -,',

.,-;
�;)- f",'

CASAS PERNAMBUCANAS·
, " 'l:Jhá�sf'rià � Coinen:io� fi ma/or olgcin�'%aç�() br;a$i(e���tt).)

.
'pgLUCIÁ:;�.: Lbtda padr�n�g�mJ é� �'àre;s :i.ndesbot.à.V;�1s

.: COBgR':t'ORgS:Re5.is1i�ni:,�;5.J em'�des�nhos originâ;.i�s' ':'
.

:, ,0<' millóf.tsortimento "da P17�ça ;�',
"

,,®'�r.,prefere�;�i:f' ás :�asas, _1er.. ;:',_' ':,,' "

'"

PÓrdiversos motivó��':Ohtérá tecidds,
fi

..
_

,

t fi OnnnU[ o hOvos, indesbotáveis, a_ preços-de pri-i'�l��,U�,:at:a�,:" e,,�On}i ,�ir: em s�� .:rUnv�(f" rn�ira,mão; o ,que qUf:rAizer"mais'ba-,'

��O)l,:o �\!���1r:���(f\�' 'Fato, do que 9ualqu� conço'trenfé
,' .

.0 til SQ p're�6,'t)ara todos e par� todo ôBra�h
,

i' ,

"

'

", � ': _

"

",'
,

•

,,: ',' ; I,
.,:

"

'
.

"

;, "

PR,ECé)'.FI�O,' '''SERIEDÃ.I)E;�.:AI}SOIJUTA
.' ,., .:'., ,_ ,",- ,"

-

'. -� "" .
,'."

-::! \' ", ..,..-
..

I :
',.'

"', �. ,

.

• �.

" ,

�':I1Uti Vit:lc9qcle âe'ilYac�r. )Y. 4",-;', i:«''"?>:"
"" UNiÃO DA VITORIA

. /';.-.. '.
.'

\

'i' , ..
t

..... :, ....:

:>..

/'

.. ..::
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�'�7:::::M<-11 f���=�1�1, (.H!:Ih�.!h I<.!!um��
A

• ves Pedrosa
MEDICO Negocio de Secos e Molhados I

I
dvoga nas crusas em que não

I
c ,

• • " I
.

h
.

tibilid d
Consultas diárias, das 8 as 11

� Fazendas, Armarll1.ho, etc.
I',

.nouver mcornpa I II a e horas e das 14 ás 16. I, Vendas a varejo e
.

"fun,�,ional. �
.

.

é::::::r-' I. Entregas a domicilio

I
Será :ncontrado diariamente. das �.

.

' Rua Fernando machado, 4 I ! Rua Prlld3nte d9 Morais, 41.
13 as 17

hora�.,
no Cartono �

l:::
União - S,

..

Caiarln« �m

L .�::...___j I�. .

�::�f s:d � parlo Unifio - s� Cafari�

I�--::--�����T �'RT� � � i flml
n I {1

,

v" I ta n T" J [ "t � �

F
.

D
.'

& F'1h I
.

Vali u� uu�rr�lm I\ru��r � Il�
. u.r, �Hmra u� rr�l.a� F\\. 'I

De ranClSGO UVOISIll ir. I o .

I Advogado II ��!4
.

ADVOGADO I i conf�;:�::' N�:�::r:nte e
I

ti �
\� ti

I
.

Salão de Bilhares

I" I
Rua 7 de Setembro, 1� II �

"

. rurlo U�iãü ! Torrefação de café· Moinho, TesourofORTO UNIAO ,� �. I, Churrasco aos domingosI���""·,-_...,, � $11�����'
.

� -i"�m.l.G..�IiFI.S:r��..!'A!J �� • 1-=n.,;;,.."",.""1'T-!m......������

-

��E:���EI;=3

.

Leiam e saibam todos que uma visita á

(iNh

'. L RIl\ de ANT'ONIO
. ., ,,"

resolverá qualquer situação financeira, por mais aflitiva que' seja � "pois que, .éom pouco dinheiro, farão v. v. s. S., muitas
e excelentes compras! Está no vender barato, para vender muito, a verdadeira perspicácia do comerciante moderno .::_ e
é isso realmente o que se está verificando na CASA GLORIA, com o seu grande, moderno e variadissimo sortimento de

fazendas = Armarinhos = Roupas-feitas = Chapéus = Calçados =- Camisas = Perfumarias - etc. etc.
�� que é vendido por preços excepcionais ��
Colossal stock de artigos de lã para a' estação invernosa

faça, pois, V.-S. urna visita á CASA ·G·T.......ÓRIA., e terá a certeza

do que acima fica anunciado
POR'1"(YUNIÃO - Rua 7 de Setembro, ? � STA.. CA']_"'AI.�INA

'';

; \. -

Optimo serviço de mesa - Quartos
arejados - Banhos quentes e frios.

·j:)raçà J{erciljo J:u;e� 10 ··Fo-ne 42

Porto União _. S. Catarina

Premíada na Exposição do Centena. io

Rua Prude'�te de Morais - Porto União

H O T- E L SAM P A (O
Proprietario : BELMIRO SAMPAIO

Situado n� melhor 'ponto da' cidade,
em frente á Estação da Estrada
',. de ferro.

OASA' D_._�MASCO
de MIGUEL PARAI-!

I'�' , 1" .' }"

-Depositario do afamado calçado ):o,x
Variado sortimento de Calçados

Modernos, por preços sem'
,_

cornpetencia.

r= emA S A A L O Y S I O I
.

RELOJOARIA, E OURIVES,�RIA Ide flloy'sio )Y. Friedrich
Rico e variado sortimento de relogios, corren
tes, joias com brilhantes, alianças,' brocbes,

colares, óculos, etc., etc. '

.
Consertam-se relogios e quaesquer joias.
Trabalhos garantidos e a preços modicos.

VitTola,s Discos Agulhas' etc.

ua Prudente de Morais
)'orio União

-

��
. ADVOGADO

D�. J. ACAGIO MOREIRA FILHO
Aceita c�usas civis co

merciaia'e oriminals em

qualquer Comarca
do Estado.

__
Caixa Postal, 46

. );tua 15, de Novembro, 3Q9
.: JOINVILE -8. CATARINA

�'-�

e

J.

Advogado
ija�� '1�f���'\.I Engenheiro CIVIl � UJrUlgJao DenlJ,la .

.

Diplomado em Porto Alegre, ,

Encarrega-se ·dES' Projectos, '
-

.

Orçamentos e, Medições
-

Pon tes --- Chapas ..

liOTEL PORTO UNIÃO Corôas --= etc.
R.ua 7 de Setembro.

(��
,.

8
o .' D
Trabalha em Santa

ICatatina e Paraná

.':::el:��:
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,

I
I

r

:1

I

: r
, I
: J
, I

SAPATAI�IA N}1JUMj\.NN
�

Especialidade em calçados de quaes- ;

ª
quer especies, taes como - Botas,

"

!9

Botinas, Borseguins, Sapatões, etc.

Preços rasoaveis
,

I :
.

,
,'. PORTO UNI�Ó"

'

W!lllllllll!lllll!!l!llillllIllllllllllllJlIIUlllml!ll!IUIIIDll!llUm!llllmmln!lIII",IOllllillIlllllllDll!II!lIllllilI� OllllmmllnnlllllllUl1Il

Casa fundada em 188 f, e situada á
7 de Setembro n. 12.

Rua

r-:'"'-
��,=-========================

A unica, nesta cidade, que lhe pode servir a seu

gôsto, não lhe impingindo serviço de carregação,
porque toda e qualquer encomenda é feita sob

I medida. :e cuidadosamente acabada

II
TERNOS A FEITIO desde . 90$()�? - PORTO UNIÃO

_, II i

t::Y
'

�.!
�---�-�.-,�--'�'Iy....rc; .,,{, ,

Á ').,�E�ÇÃO ! ! !
.

Se V. S quiser vestir-se bem, e ao rigor da
da, procure hoje- a

�lf�I�T��I� �tlt�T� :-:' de FRANCIS�O FEIJÓ

instalada á Praça Hercilio Luz
•

Construções em geral.
, Cimento Armado em todas

as suas aplicações

�hdições de terras

mo-

pOR '�UE, nesse
. alegre festo, o

João Bem-te-vi, in- .

_

vencível nos desafios, está triste' e desconsolado? Por
que se afastou' elle para um canto, confessondo-se
vencido peloscomponheirosê Terá perdido c:í inspiro
ção que o. tornou famoso entre os poetas e vioieiros?

,
' .

Não. Elle é. o mesmo inspirado repentista; apenas
uma dôr de cabeça) violenta tornou-o 'incapaz .de .

continuor o desafio.

Projectó� -, Orçamento,>

Dr. Carlos Conti
Engenheiro Civil e Construtor

I

Um comprimido. de' (afaaspirina.'seria "0 conta" para
curar-lhe ràpidamente Ci dôr e tornol-o apto para colher
os louros da vlctorio•. De outro vez não se .esqueçc
João Bem-te-vi de .levcr cornsiqo, para qualquer festa'
alguns comprimidos de Ca.fiaspi!l"in�1 que não só cura

rapidamente qualquer dôr de. cabeça; como dá a!livlo
.

prompto ás dôres -de dentes e ouvido.
Evite os rnediccrnentos que não inspiram confiança
quente ás más consequencics futuras.

'

CAFI�§PIRINA t�m a gararif!iI-n" "Cruz Ba�el'". É mune
dúdmiUJtill consôlgrad...q sio"19 O remesli10 ds .

tod4'l c�a;iian�(I

Porto União União- da Vitória

I
I
!
I

i

5
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Edital de Juri
Q Doutor Alcino Caldeira. Juiz de
Direito da Comarca de Porto U·

nicipais níão, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
A 'Resolução numero 157, de 26 FAZ"'SABER que, tendo sido desi

de março do corrente. ano, assina- gnado o dia dezoito (18) do W3S de

P rnaíc próximo vindouro, para, na sa-
da pelo sr. Antíoco ereira, Pre- la das audiencias, edificio da Prefei-
feitô provisorio de Porra União, a tura Municipal, ás onze horas, se a

qual publicamos abaixo, alem de brir a segunda sessão ordinaria do

revelar a visãc aguda e penetrante Tribunal de Jnri desta Comarca, que
de um administrador moderno,

trabalhará em dias consecutivos; e· que
. já tendo procedido, o sorteio dos

:1,prestará excelente serviço ao
-

Mu vinte jurados, os quais hão de servir
.

nlclpío, substiiuindo as leis anti; na mesma sessão, de conformidade

quaías da Carnar>, actualmente com a Lei em vigor, foram sqrteados Grande sortimento de preparados nacionais e
'os cidadãos seguintes: CIDAD E: João

quasi todas inaplicavels, devido as Eugénio Ramos, Lourenço Carvalho «:» extrangeiros. «:»

transformações, por que tem pas- Gomes, Salomão J, Khury, Alves Mat- '

sade à nossa cidade, por outras, zembacher, Antonio Andreassy"RiíréJel 'I Manipulação escrupulosa e rapida.
que correspondam ao nosso pro- Benghi, Aloysio Friedrãch, Dr. Braz

Limongi, Neief Domit, Alfredo

KroetZ',I�
P R E ç OS M O O I C O ,-S ' "I'gresso, Salomão Yared e Valodio Guelmann.

E' a segu inte a Resolução a que VALOES: Nadim Domit e Luis Pia-
'" I

nos estamos referindo: zera. VILA NOVA DO TIMBO': Eu- Rua 7 de SEtqmbro, n. 7 �I"Resolução n, 157. o cidadão genio Colli e Miguel Chaicoski (�o- �-
,

� f" S. �I
ço P eto) S'NTA CRUZ E 1'"

.

)/"or O #Anião • Catarina
IAntiocho Pereira, Prefeito Munic!- r _.:, ',: m !1O

-
.,

pai Provisorio, no uso de suas ato g::��ir���AJ{�8Y�o?&�%�ng!���:� ,�
.-------,'-----------:=======�_J

tríbuíções, resolve: ,Nomear de ac- gatto. TAQUARA VfRDE: AntOnIO

corda com o parecer do Conselho Corrêa Padilha. A todos os quais, e a

Consultivo, em -sessão de 22 dê cada um de por si, como também aos

interessados, em gemi, os convida a

Março de 1932, os Srs. Drs. S. oomparecerem no dia, hora e lugar
N. Pedrosa, Carlos Krüger e Car acima referidos, assim como nos dias

los Ccntl, para fazerem a revisão segui�tes, enq�anto d�rar a. sessão

das posturas munícípaes orqaní _

de Tribunal, ate que, sejam [ulgados
.

,...,

'

', os reus a ele submetidos. Outro-sim,
sando um Código de accordo com I faz saber que, na referida sessão, só
o estado actual da jurisprudencia, serão julgados os r�us, cujos proces
em aos direitos publícos e priva- sos foram preparados em tempo. E,
dos e da engenharia no que puder para que chegue ao conhecimento d�-

.

- todos, mandei passar o presente edí-
ser applícado para o surto projres- tal, que será afixado no lugar do cos-

ststa do munlclpio. tume, e publicado na imprensa local.
A Commissão supra indicada te- Dado.� passado n�sta �idade de.Pur- .Secção J ud iciária .

rá plenos poderes para: dirigir-se to União, �os dezoíto dias do �es de
.

abril de mil novecentos e tnnta e
em nome desta �refeltura a qual- dois. Eu, Hermínio MiJis, escrivão do
quer autoridade ou Prefeitura do Crime, Jurí e mais anexos, e datilo- ,- Tomando conhecirne.tto d.

Estado no .sentído de orientar-se ,grafei e subscrevi. (a) Alcino Caldeíra.. recurso de habeas-corpus, conce

em quaesquer- duvidas quê porven- J�iz de Direito. Está conforme o ori- dído pelo juizo de \ Díre.ro desta
,

' gmal ao qual me reporto e dou fé.
tura venham a surgir no curso dos ,.

O E
,. - comarca em lavor de Germano S·

., .
,

,

"trabalh
-

d is d
scnvao:

W '-·S .

Trib j'd'J"·'" cientificamou a osinteressa-
seus. tra a, os, que terão. .epois e Herrnínío Milis erner, o uperror fi una e us-

d '

'

.1, ". , • di
t d d C Ih d E t d Ih

. os que, uora avante, as au 1-
errmna os, o parecer o onsei o ��.'�".":':;':�'''�'�.'�'''�'''''''.''.'�.'�.'�.'�.''''''''.''.'' t ça o S a o negou- e

.
provi " I .' 1 ' ·1 t" do

C ltí
..

t
. ,'. P blí

,...................... f' d ,.
- enCIaS lO sr. :-.up en ,e _. o

onsu IVO ces e murncipro. u 1-
'

Notas 'Pol'tOc.oa·tOs mento, pua .con rrrnar a ecisao i; 1 stit t
.

d J', F dr I
que-se e cumpra-se prefeitura Munl- ecorrlda

su )S 1 U (I
.. o, ',\lIZO t er�,

cipal de Porto União, 26 de Março Forarnrecolhldos á cadeia desta cio,
r, " neste murncrpro, se efectuarão

dade: Bazilio Alicheoski. Argerníro Al- • C"
\

. ,

,ás. quintas-feírus, ás 11: horas,
de 1932. (a) Antiocho Pereira. Pre- meída Ciro Almeida Ermelino Vieira Foro ivil - Na ultima aud -

no cartório do =sorivão do Ci-

�e�t.�,�:g������lo ��ov;�;�� ����iC(:)- Pedro',de Almeida,' Rodolfo Weser;. enéia do Juizo dos feitos da Fa vil, e ma;s 'anex'os" >:r., major
Bernardino 'José dos: Santos; por

.cte_1 zenda,
foram acusados, pelo te Afonso, LIgório de Assis, á -rua

Jayme Corrêa Pereira, secretario. relU, �elto um baile sem liCCllÇ.i da presentante do Min!stHo Público, Prudente -de Morais.,PolICia. "'" 't -"
'

I t'
°

d lO h -Por estarem embriagados, prom)-! as oenlloras" e res�eCllvas c� aço�_,
nspec orla ,e ln as vendo dosordem, f'Oram presos e re- h:as nJS bens ot:: Apolomo Siey

t I t
'

r colhidos ao xadrez" os individuos Ccr ê', S6c:iedade' Cooperativa
e eg a Icas ,Adelio Oliveíra e Francisco Benites, "U'ltão" e Ludow:co ]lnkosk:, pa-

A li á·
' • I sendo pre·sa titmbem pelo mesmo mo- '.'�.

'

"

C a-se, h, dias, entre nos, tivo a 'decaída Elvira Santa'na. I_
ra pag�}nento de ,!mposto", nos ex,,-

o sr. HaitIiUndo Floi'es que, na �Teve alta do Hospital São Braz, cutiv.'S fisc'lis. que lhes move a

qualidade de inspector de li- onde ,se achava em trat�mento, por Fazenda Estadual.
,

Der,orreu, a.2 do _presente
fihas do TeleO'rafo Nacional ter SIdo espaI!cado em VIla 1':Jov� do Na mesma audie!lCia, foi reque- mês, a data aUlversána da ;ex�

.

b"
'. "

I' Z 'Timbó, FranCISCO Pastyca. 'd I p.' p' bl' DI" i' Z· L'· ,'L V'velO 5U stttmr o sr. saiaS on- Afim de responder Suri, pelo crime fI O· pe o romºto� u ICO, r, �a, sr�. (ona I ( C,l opes 1-

tas. de 'que, é acusado, apresentou-se á Alves Pedros1l, o Julgamento das

I
elril, vlrtnosa espp';ll do nosso'

Ao sr. Raimundo Flores, que prisão o pronunciado Jovino ILemo�! penhoras feitas nos bens d,e Maria prezado ami�o/sr. coronel Pe
nos distinguiu com a sua alUa- -Segui� ontem par� Marc�!ino �a- dos Passos Careeiro, Mar.ia Fran- dro Lopes VIeIra, iielllalmente
I "t 't Ih

mos afIm de ser entregue a Pohcla.. V,·- 'S· Ih' V" P d ,',1 '. ,',1, .,1 .l>
va VISI a, rei aramos- ,e os nos· do Rio Grande o indIviduo João c!sca lelra, a, IDa lell�. ·e ro I. com reSluenCla na Cluau.e �e

sos cumprimentos. Hins,' Vicente Pinto e fibuitino Silva, I Ponl a Gros;:;a,

DISTRIBUICAO GIlATUITA
••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••1 0 ••••• o, •••••••••••� ••••••••••••• , •••• _, •••••

30.000 Canet.as !

.0 MOINHO DE TRIGO "jOINVILLE" está

Iíndos brindes aos consumidores de suas marcas

"CRUZEIRO" "SURPREZA"·e "BOA VISTA".

Compre hoje mesmo um saco de qualquer dessas

distribuindo

de farinha

mar-

cas de farinha e exija do seu fornecedor uma caneta de pre

sente.

Não esqueça! CRUZEIRO'" SURPREZA ... BOA VISTA = As melhores!

A codificação das
nossas Leis' mu-

,
,

flUENIDft HOTEL
� De Salustiano Costa @P_./O.?/-0-

------------�O6--------

Neste bem montado estabelecimento, passado por
diversas remodelações, os senhores viajantes e

exrnas. famílias encontrarão todo o cori'orto, asseio e

'prontidão, Cosinha dirigida por pessôas com

petentemente habilitadas, Preços módicos.

praça J(ercilio oÇu:( «t:» j)orfo U'Iião
Ao lado da Estação Ferrea

!armaeia ,,$a�la T.��r�lín�a
DE

ARTU.R SAN ....rOS

DO DR. �OMME��
o melhor reconst i tui 11 te do sa llu \le t

A' venda na Parmaola S;nta

9Jj;7:\'
\

Terezinha, nesta cidade J )
o,,,,,_,,,,,,,,,_,,,,·-.�·�·5!i! "fi"S'FS!ssre....

r vlsto ter decorrido o prazo leqal,
para o oferecimento de embargos
ás respectivas penhoras.Comarca de Porto União

Juizo Federal

-----0- -,--- - -_

SraO Zi loca Lopes
Vieira
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Redacção, Administração
e Oficinas:

Rua 7 de Sgtembro, 5
�

l.np es ,o em oficu.as próprias
0\

8 de maio' de 1932 es, CA"rARINA
-

POR�rO UNIÁO

Em ligeira nota, inserta no nú- rias, estariamoshoje em dificul- .bom nome deste pedaço do sâlo dadeiros catarinenses, substitui"
mero passado desta folha, decla idades, para dizer ao leitor se o pátrio. 'o próprio general A�sis Brasil, a

rámos que, por falia de noticiai/Chefe do Oovêmo Provisório da E deste bom nome vinha cui-iquem "O Comércio", independeu
seguras á cêrca da escolha do República tinha ou não encontra- dando, com patriótica avidez, olte, mas sempre justiceiro, saúda
nome que viria substituir .0 hon- do um Brasileiro, que; em sub- general Ptolomeu de Assis Bra-lrespeitQsamente. .

rado cidadão catarinense, Gene- stituição ao General Assis Brasil, . i, como tnter. entor em Santal -- A propósito da permanência
�al Ptolom.eu de Assis Brasil, na quisesse administrar a terra de Catarina, até .que o seu estatj0ldo s� gene�al Ptolom�u de Assis
interventoria do nosso Estado+Lauro Müller. .. de saude o obrigou a renuncianbrasii, na interventoria do nosso

deixávamos de,n�s abeirar de tall Sim·;.e damos logo a razão>do o carg�. Estado, public�",:os o seguit.te
assunto, para nao termos de re-nosso dito: -- durante estes deus, E foi certamente. atendendo aos despacho telegráfico: .

petir aos nossos. ,l�itore? aquilo,'que .decorreram ao da
-

renún�ia .bons serviços prestados á. Santa Florianópolis, 5 de maio 1932
ql!� as folhas diárias Vinham no-ido interventor, o Chefe daNaçao, Catarina, pelo general Assls Bra- Prefeito. Porto União
ftClalíd�., .' Imui prudentem�nte, sópensou, cre si',. e tambem á estima de que s. Comunico-vos ue o Ch e-E nao andamos mal, pois que, mos, num substituto capaz de poder exaa. r;.J"za em todo o Estado, que . A q. ,. _

ticessemos ido na esteira de mui- continuar a serena e proveitosa o Oovêrno da Republica, num a fe do Governo �roVISOrJO nao

tos dos nossos colegas, com rela- atuação de s. excia., no Oovêmo cto assâs simpático, acaba de es- accedeu renuncia General As
ção ás noticias ne.es estampadas, de Santa Catarina � o próprio colher, mais umdvez, seu delega sis Brasil, que segue para o
sôbre os "nomes cotados" paraigenerai Assis Brasil - que, em da, em nossa terra, ao general Rio Grande licenciado, Cords.
sucederem ao probo militar. que verdade, tem 'a 'seu favor o apoio I Assi� Brasil, o qual. terminada a Sauds Candido Ramos res
govemava Santa Catarina, desde de todos os barrigas-verdes, que; ,Iicár.ça que lhe foi concedida, pa- �.. d

.

d di te 'I.t _

� dia em -que . f:lotianópolis /ôr,a acim� das paixões partidârias., e i ra tratamento de sua saude, virá, Jon+ e� O expe ren
.

n ler

. ramada pelas jorças revoluciond- dos interesses pessoais, colocam-os sob osaplausos dos bons e ver- ven ona.

Ii:+::.::+:�:':�:+::�

.::+::.:�::+::+::.::+::. INTERUENTO RtR C RT fi R IN E N S E �:+::.:�::.::+::+::.::+:

+::+::+:��:+::.::o

Ficoudefinitivamente assentada �l, pcrmanôncia
���.,�...�� ,,;-_._ rx , � ,=_ --

.

--General Assis Brasil -no Govêrno do Estado--

do

- ,

Dr. Cândido Ramos �i_:t int.ervent?ria. _c�j� direcção Pedro da Silva freitas.l�o�coni.- ,di_grlO. directo�>, d� C�)-
ja lhe tem Sido varta s vezes ." .' ,1�gIO. AUIOld, qll€ funcinna I,U

Por indicação do SI'. Gene eonfiad.r, interinamente, ao di'.' Foi fl()�e Ido _prof.�ssor dv esco- distrito. de Santelmo, ac�ba !Ice

ra l Ptolomeu de Assis Brasil. Cândido Ramos, "O COI11Rrciq" lia d�; "K lometro 1_5 , nc
,

d

�tr,tolobter
licença das a,l]ton9i1�p�

fl.li nomeado inte,rvenlor inte- apresenta lhe as suas respeito-] de ::'11ta Cruz� ,d"te MUI�cl�IO, (" c(:rnprtentes, . para: a' _ c, rraçao,rmo, neste Estado, o dr, Câll sas saudacões, c-un votos d�: n)SS:1 c�'1terr� ": sr.. ed � da ndqlle�e estabelee'lIlel�to, ;d,e
dido de Oliveira Hamo s, ilus- feliz permanência no g;)VPI'lIO: S'Iva Freiras. trmao sco sr, Brául.o uma �..scola de Instrução MI"h
tre e acatado secretário da Fa-da sua e nossa querida lerl'a.;Fre:tas, z iloso colector das rendl'�ta(·. qtle tomou o nnmero 3�4
zenda, no govêrno do mesmo tIlUlUII!lfllll!!I!In!l!!!II!!llll!lIIlü!l!!l!!lI!l!J!!III!!UiI!HI!!!!III!IIm!!i!!'!!HHliol! e���du�L::,o'"�:::t� oc�:d:�. o",

gen�ral Assis Brasil, que obte- foi denunciad 8 IlIliol,b�ii,',,;diH:Hiliiliiiiill,niimmwíiirrm,mmmmmfilli:iillmmn Cap. Solon Coel ho
ve licença, para tratamento de' Pela Promotoria Publica dp's-! Esc)la de Instrução . Foi nomeâdo prime ró suple ie
sua sande.

t f 'H' I I
M'l't

J . ,

d I do do díst 'to de Sa'. a comarca, OI enrique (OS· I 1 ar
' co suo e ega I ri 1\-

Ao dr. Cândido Ramos, que, Santos denunciado, como iu- termo, neste múnlcipio, o sr. Solon

pela sua brilhante atuação nàocurs{,J llas penalidades do al'ti-I Afim fle p�oporçionar aosCoelho ele Sou-a. sócio da Empre-
só nos negócios da secretarii1�lgo 266 ,do Código Penal dá I s�us alunos ? �ireito dê respr� sa Colonizadora Irmãos Coelho de

a seu cargo, como lambem nos Republica. ' \ vistas do EX':lrcltq, o dr. Da.ntl-' Sou-a.
r'

======�==

�\\·S� -��J'Q . ..
�_. (1(\(!( \\)

I

'I

TRES BILHARES NOVOS E l\1:0DERNOS . /��I
�'"�"�,',�.,,.l

.

PORTO UNIÃO SANTA CATARINA �\V�(/-"')�
- .�.;;\ ,\ \ j/'

1: :.a-�:===================::-----.:._----.,...-,:-----==========��"� \ :,"
.1\.�V·�� ;....:..._:_,>,._',.'i.-: \ }',

..�
-

'._-

�.�4,

Moido á vista do consumidor, Entrega a domicilio.

CAfÉ E RESTAURANTE CARVALHO de �oUff;ejyçO' c. gO)YI€S
_

" .Bebidas nacionais e extrangeiras

Praça Hercilio Luz,' n. 8.
Comestiveis quen �.es e frios

Telefone n. 59
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